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 Załącznik Nr 5 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Wymagania techniczne 

 

Komora filtracyjna z wyposażeniem do pracy z materiałem biomedycznym, do ochrony  

przed oparami chemicznymi i pyłami 

 

1. Urządzenie wyposażone w dwa filtry węglowe, filtr HEPA H14 o skuteczności co najmniej 99,995% dla 

cząsteczek pow. 0.1µm oraz filtr wstępny 

2. Ilość filtrowanego powietrza co najmniej 220 m3/h 

3. Oświetlenie LED nie mniej niż 650 Lux 

4. Wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer. x głęb.): 1260x620mm 

5. Wymiary wewnętrzne (przestrzeni roboczej), minimalne (szer. x głęb. x wys.): 1190x545x820mm 

6. Blat roboczy - Trespa Top Lab Plus lub równoważny. W rozumieniu Zamawiającego płyty równoważne to 

konstrukcje: samonośne płaskie,  z włókien celulozowych, wzmocnionych termoutwardzalną żywicą 

fenolową i  pokryte zintegrowaną warstwą dekoracyjną z barwionych żywic, utwardzonych wiązką 

elektronową 

7. Czujnik kontrolujący w czasie rzeczywistym nasycenie filtra chemikaliami  

8. Konstrukcja modułowa, pozwalająca na różne konfiguracje filtrów w zależności od prowadzonych prac 

9. Panel frontowy pochylony pod kątem 6° +/- 10%, dzielony w osi poziomej na dwie ruchome części – 

podnoszone na zawiasach (pełen dostęp do komory roboczej po podniesieniu górnej części) 

10. W dolnej części panelu frontowego dwa otwory na ręce o wymiarach 265x265mm (+/- 10% w każdym 

wymiarze) 

11. W ścianie bocznej port dostępu o średnicy co najmniej 70mm-75mm 

12. Wskaźnik przepływu powietrza 

13. Urządzenie sterowane oraz monitorowane za pomocą aplikacji w smartfonie, komputerze, tablecie 

14. Alarm świetlny i dźwiękowy nieprawidłowej prędkości przepływu powietrza, nasycenia filtrów lub awarii 

wentylatora 

15. Zasilanie 230V / 50 Hz 

16. Maksymalne zużycie energii nie więcej niż 65W 

17. Specjalny stelaż pod komorę odporny na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Odporność na korozję i 

uszkodzenia powłoki lakierniczej musi być potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach 

ze stali konstrukcyjnej czarnej, zabezpieczonych farbą proszkową epoksydową – wg normy PN-EN ISO 

9227:2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z normą  

PN-EN ISO 10289:2002 muszą wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i 

spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0 – 

dokument badań z w/w normami wydany przez akredytowane laboratorium należy przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

18. Urządzenie zgodne z normami NFX 15-211 klasa 1, DIN 12 927, EN 1822:1998, znak CE (Conformité 

Européenne) 

19. Gwarancja: minimum 24 miesiące 

 

Do oceny i porównania zaoferowanego sprzętu użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne i 

eksploatacyjne. W przypadku zaoferowania sprzętu budzącego wątpliwości Zamawiającego ciężar udowodnienia 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga podania jednoznacznych nazw handlowych 

oferowanego sprzętu oraz jego dokładnego opisu technicznego, potwierdzającego spełnianie wymaganych 

kryteriów. 
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